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Door onze correspondent
Merijn de Waal

Badalona. Het is twintig meter van
de parkeerplaats naar de voordeur.
Maar als de dochter van Maria-Ange-
les Utrera ’s avonds thuiskomt, belt
ze voor het verlaten van haar auto al-
tijd eerst haar moeder. ,,Dan vraagt
mijn dochter of ik bij het raam wil
gaan staan om te kijken”, vertelt
Utrera. ,,Zo bang is ze dat die mensen
uit het Oosten haar iets aandoen.”

Utrera woont in Llefià, een wijk in
de Catalaanse stad Badalona. In de
aanloop naar de Spaanse gemeente-
raadsverkiezingen, aanstaande zon-
dag, trekt Badalona nationale aan-
dacht. De socialistische PSOE , die er
al 32 jaar onafgebroken regeert,
loopt grote kans de stembusgang te
verliezen. Socialistisch verlies dreigt
in veel Spaanse gemeenten. Maar
juist Badalona ligt onder een ver-
grootglas van de Spaanse pers – wa n t
daar gaat de neergang van de socia-
listen gepaard met de snelle opkomst
van Xavier García Albiol.

De boomlange politicus (43), kan-
didaat-burgemeester van de cen-
trumrechtse Volkspartij (PP), voert
campagne met een populistische, on-
verbloemde anti-immigratiebood-
schap. Albiols verkiezingsslogan is
‘hablar claro’ (‘duidelijke taal’). Over
de overlast die sommige buitenlan-
ders veroorzaken, zegt hij ,,dat je
hier niet kan komen en doen waar je
zin in hebt”. Hij vindt dat Roma uit
Roemenië niet in de stad kunnen
blijven en roemt de deportaties van
Roma uit Italië en Frankrijk. En hij
belooft dat de inwoners van Badalo-
na „voorrang krijgen boven illegalen
bij sociale voorzieningen”.

Het is een politieke agenda die in
andere Europese landen inmiddels
gemeengoed is, onder invloed van de
opkomst van rechts-populisten.
Maar in Spanje, waar verzet van poli-
tici tegen immigratie nog marginaal
is, ontmoet Albiol felle kritiek. ,,Al-
biol uit geen duidelijke taal, maar
valse praat”, stelt de socialistische
burgemeester Jordi Serra. ,,Zijn aan-
pak is: leugens zo vaak te herhalen
dat de mensen ze gaan geloven en
denken dat ze het met hem eens zijn.
En door de crisis gaat zijn boodschap
er alleen nog maar makkelijker in.”

Serra vergelijkt Albiols strategie
met die van Le Pen in Frankrijk. ,,Dit
heeft eerder gewerkt in Europa,
maar in Spanje zien we het voor het
eerst. Ik zal alles doen om hem te
ontmaskeren.” Hij zette op de websi-
te van de gemeente cijfers waaruit
blijkt dat het aantal buitenlanders in
Badalona met 14 procent vlak onder
het Catalaanse gemiddelde ligt.

Migranten in Badalona wonen
sterk geconcentreerd in een aantal
wijken aan de randen van de stad. In
de tweede helft van de vorige eeuw
groeide de industriële voorstad van
Barcelona snel door arbeidsmigratie
uit Zuid-Spanje. Deze arbeiders kre-
gen in hun haastig neergezette hoge,
krappe flats de laatste tien, vijftien
jaar steeds meer buitenlandse buren.
Eerst Noord-Afrikanen, later Latijns-
Amerikanen en recentelijk ook veel
Oost-Europeanen en Aziaten.

In een wijk als Llefià verwijten in-
woners de regerende socialisten arro-
gantie. Ze zeggen dat klachten over
de toegenomen criminaliteit en afge-

‘X av i ’ spreekt
tenminste
duidelijke taal

Catalaanse politicus spreekt kiezer 

In de Catalaanse stad

Badalona voert een rechtse

burgemeesterskandidaat

campagne tegen immigratie.

In arbeiderswijken voelen

kiezers zich door socialisten

niet serieus genomen.

nomen leefbaarheid niet serieus
worden genomen. ,,De burgemeester
zien we hier zelden”, zegt barvrouw
Mari Martin. ‘X av i ’, zoals ze Albiol
noemt, komt daarentegen heel vaak .

De relativerende statistieken va n
de burgemeester wantrouwen ze,
want ,,heel veel migranten schrijven
zich niet in”. Een studie waaruit
blijkt dat migranten in Catalonië
verhoudingsgewijs juist weinig aan-
spraak maken op sociale voorzienin-
gen, weerspreken ze met eigen erva-
ringen. ,,Ik zat laatst bij de sociale
dienst, en ik was de enige Spaanse.”
Dat migranten harder worden ge-
troffen door de massawerkloosheid
in Spanje dan autochtonen, geloven
ze evenmin. ,,Veel van die migranten
werken zwart, voor de helft van het
minimumloon. Ik snap wel waarom
ik geen baan kan vinden”, zegt Ma-
nuel Ortega, een bouwvakker die on-
langs werkloos raakte. ,,Albiol zegt
hardop wat wij alleen maar denken”.

Waar Albiol zegt alleen illegalen te
willen weren, maken veel van zijn
potentiële kiezers dit onderscheid
niet. ,,Het zijn er nu genoeg”, zegt
Maria-Angeles Utrera, de vrouw wier
dochter bang is voor Oost-Europea-
nen. Zij begrijpt dat migranten naar

Spanje komen voor een beter leven.
Haar eigen ouders waren in de jaren
zestig gastarbeiders in Duitsland.
,,Maar die hadden zich ook te gedra-
gen en konden daar alleen komen en
blijven met een contract.”

Een halve eeuw later kent Europa
echter open grenzen. De circa 700 tot
800 Roemeense Roma in Badalona,
die voor een onevenredig groot deel
van de criminaliteit verantwoorde-
lijk worden gehouden, zijn EU-
staatsburgers. Albiol beseft dat een
burgemeester hen niet kan uitzet-
ten, bevestigt hij desgevraagd.
,,Maar ik zou de politie ze het leven
zo zuur laten maken, dat ze uit zich-
zelf vertrekken.”

Zijn PP, op landelijk niveau de be-
langrijkste oppositiepartij, geniet in
Catalonië van oudsher weinig popu-
lariteit. Dat Albiol nu de grootste
lijkt te worden in de derde stad van
Catalonië, zegt veel over de aantrek-
kingskracht van zijn boodschap.
Maar gevraagd of zijn partij landelijk
een zelfde koers zou moeten varen,
reageert Albiol voorzichtig. ,,Ik ken
alleen de situatie in Badalona. Daar
draag ik oplossingen voor aan. Maar
als partijgenoten me willen kopië-
ren, vind ik dat natuurlijk prima.”

Een Israëlische vriend vloog in
april voor het eerst sinds jaren

weer eens naar de Egyptische hoofd-
stad Kairo, waar hij jaren geleden
korte tijd gewoond had. Hij wilde
zijn vrienden van vroeger feliciteren
met de omverwerping van het re-
gime-Mubarak, nog wat sfeer van de
Arabische lente proeven, een verlo-
ren liefde weerzien.

Het werd de grootste desillusie
sinds jaren, mailde hij na een week.
Vrienden met wie hij via Facebook al
die jaren contact had gehouden,
weigerden hem nu te ontmoeten.
Met twee Egyptische vrienden
dronk hij een kop koffie. Toen ver-
dwenen ze, namen nooit meer de te-
lefoon op, reageerden niet op
sms’j e s.

De buren van de gastheer waar hij
logeerde, belden diens tante op om
te klikken. „Weet je wel dat er een Is-
raëliër in je huis slaapt?”

De vriend bleef volgens plan een
paar weken in Kairo, en voelde zich
al die tijd eenzaam en afgewezen.
Hij vroeg zich af waarom. Natuur-
lijk wist hij van anti-Israëlische sen-
timenten in de Egyptische samenle-
ving, maar daar had hij toch niks
mee te maken?

Egypte is, met Jordanië, het enige
buurland waarmee Israël vrede
kent. Officieel is er weinig aan de
hand. De grensovergang bij Taba is
open. Er is een lijnvlucht van El Al
van Tel Aviv naar Kairo. Warm is de
vrede nooit geweest. Vloog je naar
Kairo, dan zat het kleine toestel bij
lange na niet vol. Egyptenaren gaan
niet naar Israël, en Israëliërs gaan
nauwelijks naar Egypte. Sinds janu-
ari is het aantal vluchten van El Al
drastisch ingeperkt.

De laatste maanden valt op hoe
ver de wederzijdse verkilling gaat.
Israëlische schrijvers worden niet in
Egypte uitgegeven. Contacten tus-
sen Egyptenaren en Israëliërs wor-
den van hogerhand tegengewerkt.

„Leuk dat je er bent”, mailde een
Egyptische kennis toen ik hem tij-
dens de revolutie meldde dat ik in
Kairo zat. „Bel me alleen niet met je
Israëlische nummer. De geheime
dienst denkt dan dat ik met een Is-
raëliër bel, en dan krijg ik zeker een
bezoekje van ze.”

De Sinaï is door Israëliërs nooit
erg druk bezocht. De Israëlische re-
gering geeft de afgelopen jaren een
negatief reisadvies aan Israëlische
toeristen om het gebied tijdens de
drukke Pesach-vakantie te mijden.
In het verleden zijn aanslagen ge-
pleegd op toeristen, en volgens Is-
raël bestaat de dreiging nog steeds.
De toeristen blijven dus massaal
weg. Toen ik de stille grensovergang

Taba rond Pesach
overstak, werd ik

opgewacht door
een camera-
ploeg van het
Israëlische Ka-
naal 2: „U
steekt de grens
over. Bent u

niet bang?”
Hoewel Israël

tijdens de Egypti-
sche opstand geen

thema was, is de Palestijnse zaak in-
middels door een deel van de pro-
testbeweging overgenomen. Ze or-
ganiseerden dit weekeinde druk be-
zochte protesten tijdens de 63ste
herdenking van Al-Nakba, de vlucht
en verdrijving van honderdduizen-
den Palestijnen tijdens de stichting
van de staat Israël. Een demonstratie
voor de Israëlische ambassade in Kai-
ro werd, met honderden gewonden
als gevolg, door de politie gestopt.

In een café in Kairo, waar activis-
ten van het Tahrirplein samenko-
men, kwam het gesprek onlangs op
Israël. Egypte had net aangekondig-
de de grens met Gaza te openen, dat
wil zeggen: op een kier te zetten.
„Wat Israël doet”, zei een jonge,

hoogopgeleide Egyptische vrouw,
„is niet goed te praten. Ze onder-
drukken de Palestijnen, maken van
Gaza een hel. De Palestijnen, dat
zijn onze broeders. Israël zet de Ara-
bische wereld voor schut.”

Maar Egypte, zei ik, heeft de grens
ook nooit voor de Palestijnen ge-
opend. Diezelfde dag was ik in Kairo
een keurig geklede Palestijn uit Ra-
fah tegengekomen. Hij was onlangs
via tunnelsmokkelaars de grens over
gevlucht, en sliep nu, in zijn mooie
pak, verloren op straat.

„Dat komt door Mubarak. Hij col-
laboreerde met Israël.”

Mubarak is weg, zei ik. En die
grens gaat nauwelijks verder open.

Zij: „Ja. Maar luister: als we nu de
grens helemaal opengooien, komen
er honderdduizenden Palestijnen
Egypte binnen, zonder werk. Die
kunnen we nooit opvangen, Egypte
heeft nu genoeg eigen problemen.”

Een student medicijnen ging erbij
zitten. Omgaan met Israëliërs, zei
hij, dat doe je niet. Hij had een ka-
mer onderverhuurd aan twee Ame-
rikaanse journalisten. Ze droegen
een baard en spraken Engels. Israëli-
sche spionnen, concludeerden de
buren, en belden de politie.

De student moest een dag lobbyen
om de twee vrij te krijgen. „Kun je
nagaan wat er was gebeurd als het
écht Israëliërs waren geweest”, zegt
hij. „Dan had ik een probleem ge-
had. Israëliërs, daar moet je je verre
van houden, anders krijg je altijd
problemen.”

Guus Valk

Door een technische fout is gisteren
een deel van de rubrieken Honger
door droogte en Arabische onrust
(pagina 3) en Claus, Bernlef,
Wilmink en Bloem in het Frans (pa-
gina 10) niet afgedrukt. De beide ar-
tikelen zijn in hun geheel te lezen
via de link nrc.nl/herdruk

Israëliërs, daar kan je je in
Egypte beter verre van houden

Kairo. Het terreurnetwerk Al-Qae-
da heeft gisteren een audio-opname
vrijgegeven die Osama bin Laden
kort voor zijn dood bij een Ameri-
kaanse militaire operatie had opge-
nomen. In de boodschap, die door
aanhangers op jihadistische websites
is geplaatst, prees hij de protestbe-
wegingen in het Midden-Oosten en
voorspelde hij dat revoluties zich
over het gebied zullen uitbreiden.

Bin Laden, die 2 mei werd gedood
in Pakistan, had al eerder de opstan-
den geprezen die in Tunesië begon-
nen en inmiddels tot de val van de
Tunesische sterke man Ben Ali en de
Egyptische leider Hosni Mubarak
hebben geleid. Alle Arabische leiders
zijn voor Al-Qaeda valse moslims die
moeten verdwijnen. Maar in hun
plaats wilde Bin Laden niet democra-

tie, maar regeringen die zijn geba-
seerd op zijn interpretatie van het is-
lamitisch recht. Fundamentalisten,
laat staan extremisten, hebben in
Egypte en Tunesië nauwelijks een rol
gespeeld in de opstanden.

„Ik geloof dat de wind van veran-
dering de hele islamitische wereld
zal omvatten”, zo zei Bin Laden in de
12 minuten durende boodschap.
„Waar wachten jullie op? Red uzelf
en uw kinderen omdat de gelegen-
heid daar is.”

De Amerikaanse minister van De-
fensie, Robert Gates, weersprak be-
schuldigingen dat hoge Pakistaanse
functionarissen wisten dat Bin La-
den zich al jaren in Pakistan schuil-
hield. „Ik heb geen enkel bewijs ge-
zien dat het Pakistaanse leiderschap
op de hoogte was”, zei Gates in

Washington. „Ik heb in feite bewijs
van het tegendeel gezien.”

Arabische en Amerikaanse satel-
lietzenders meldden tegelijk dat Al-
Qaeda een interimchef heeft aange-
wezen die de zaken waarneemt tot de
opvolging definitief wordt geregeld.
Volgens een ex-jihadist in Londen
die de eerste bron van het bericht is,
Noman Benotman, gaat het om de
Egyptenaar Seif al-Adel. Adel, een
van de oprichters van Al-Qaeda, zou
jaren onder huisarrest in Iran heb-
ben doorgebracht. Het is onduidelijk
waar hij nu is. Een Amerikaanse
functionaris zei echter geen aanwij-
zingen te hebben van een dergelijke
benoeming. Algemeen wordt de
Egyptenaar Ayman al-Zawahiri, Bin
Ladens tweede man, als de natuurlij-
ke opvolger beschouwd. (AFP, AP)

Bin Laden prijst in postume
boodschap opstanden in M-O

Door een onzer redacteuren
Rotterdam. Er is een storm opge-
stoken in Oekraïne. En – het gebeurt
niet altijd – deze keer zag Ljoedmila
Savtsjenko, een van de bekendste
weervrouwen van het land, hem wel
van tevoren aankomen. Sterker, ze
heeft hem zelf veroorzaakt.

Vorige week, tijdens een van haar
dagelijkse live-uitzendingen op de
staatsradio, sprak ze bijna in dich-
terlijke termen over het mooie len-
teweer. „Je kunt niet onverschillig
blijven bij het zien van zoveel
schoonheid, die zich toont in het te-
re parfum van de seringen en de le-
lies in de valleien en het melodieuze
kwetteren van de vogels.”

Maar daarop vervolgde ze met:
„Soms lijkt het wel alsof dit soort
wonderlijke dagen een geschenk
zijn van de natuur, ter compensatie
voor de chaos, de wetteloosheid en
de onrechtvaardigheid die in dit
land heersen.”

Dat was natuurlijk iets te veel van
het goede in Oekraïne, waar kritiek
op de autoriteiten niet echt wordt
geapprecieerd. De staatsomroep be-
sloot per direct om alleen nog maar
vooraf opgenomen en geredigeerde
weerberichten de ether in te sturen.
Van Savtsjenko is sindsdien op de ra-
dio niets meer gehoord.

De landelijke mediawaakhond re-
ageerde daar weer furieus op en be-

tichtte de omroep van zelfscensuur.
Inmiddels heeft ook de politiek zich
met de zaak bemoeid. Volodimir
Lytvin, voorzitter van het Oekraïen-
se parlement, verklaarde plechtig
dat het parlement zich gaat buigen
over een motie om de omroep te
dwingen weervrouw Savtsjenko
weer aan het werk te zetten.

Savtsjenko zelf had alle ophef wel
verwacht. Onlangs zei ze tegen de
Oekraïnska Pravda dat ze heel goed
besefte wat voor gevolgen haar uit-
spraken zouden hebben. Maar „ik
deed wat ik moest doen. Ik zei wat ik
geloof en wat ik nog steeds geloof,
hoewel ik natuurlijk wist dat ik
nooit meer op de radio zou komen”.

Weervrouw veroorzaakt zelf storm

‘Albiol zegt hardop wat
wij denken’

Werkloze bouwvakker Ortega

‘Velen denken het. Ik zeg het’. Cam-
pagneposter van de politicus Albiol.
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Door onze correspondent
Merijn de waal

Barcelona. Geen ander westers
land nam sinds de eeuwwisseling
verhoudingsgewijs zoveel migran-
ten op als Spanje: vijf miljoen in tien
jaar tijd. Op 46 miljoen inwoners is
nu ruim 12 procent immigrant.

Ondanks deze aantallen immi-
granten – en ondanks diepe econo-

aan met boodschap tegen immigratie; Spaanse jongeren betogen uit onvrede met politici

‘Catalonië is een electorale proeftuin’

Ondanks hoge aantallen

immigratie kent Spanje

amper politiek verzet tegen

immigratie. Dit zal niet lang

duren, voorspelt onderzoeker

Casals. ‘Er is vraag naar een

a n t i - i m m i g r a t i e b o o d s ch a p ’.

Verlies voor links dreigt bij lokale verkiezingen

mische crisis – bestaat in Spanje am-
per politiek verzet tegen immigratie.
Dat is een uitzonderingspositie bin-
nen Europa die niet lang zal voortdu-
ren, zegt historicus Xavier Casals. De
Catalaan doet al jaren academisch
onderzoek naar splinterpartijen in
Spanje, onder meer aan de Universi-
teit van Barcelona.

Waarom vormt Spanje tot nu toe een
uitzondering?
,,De eerste reden is de Franco-dicta-
tuur. Deze ‘bevroor’ het programma
van extreem-rechts in de jaren der-
tig. Het denken evolueerde niet, zo-
als in bijvoorbeeld Frankrijk en Ita-
lië, waar in de jaren zestig en zeven-
tig wel een nieuw type rechts op-
kwam. Na de dood van Franco [in
1975, red.] stelde extreemrechts wei-

nig voor. Het had een nostalgische
hang naar een machtig en katholiek
Spanje en richtte zich niet op immi-
gratie. Bovendien was Spanje tot in
de jaren tachtig zelf een emigratie-
land, waardoor immigratie lang
geen thema kon worden. Tenslotte
ontbraken binnen de beweging aan-
sprekende leiders.”

Waarom steken de eerste populistische
initiatieven nu in Catalonië de kop
op?
,,Catalonië kent meer migranten dan
de meeste andere regio’s van Spanje
en is een groter deel van hen moslim.
Ook is de regio van oudsher een elec-
torale proeftuin. Het politieke land-
schap is er versplinterd, waardoor
het als nieuwkomer makkelijker is
het systeem binnen te dringen. Er is

in in heel Spanje vraag naar een anti-
immigratieboodschap, maar er is
nog amper ‘aanbod’. Catalonië is een
stap verder, hier beginnen partijen
het thema aan te snijden. En de erva-
ring leert dat wat hier in Catalonië
succes heeft, vaak wordt gekopieerd
in andere delen van het land of in de
nationale politiek.”

De Partido Popular (PP) wil een brede
volkspartij zijn: van gematigd liberaal
tot conservatief rechts. Welke gevolgen
zou de zege van een populistische PP-
kandidaat, zoals in Badalona, hebben
op die partij?
,,Wat de PP gaat doen met het thema
immigratie is een groot raadsel. Ra-
joy [de nationale partijleider, red.]
lijkt zich als centrumkandidaat te
willen presenteren en vooral de im-

populariteit van de huidige regering
zijn werk laten doen. Als de PP dit
thema op landelijk niveau inzet, kan
dit juist tegen de partij werken. Soci-
alistische kiezers dreigen nu uit on-
vrede over de regering-Zapatero
thuis te blijven, maar zij komen mis-
schien wel naar de stembus als de PP
deze kaart gaat spelen.

Tegelijkertijd bestaat het risico dat
splintergroepen rechts van de PP
succes gaan behalen met een anti-im-
migratieboodschap. Het zou goed
kunnen dat de PP het thema daarom
voorlopig wel inzet voor lokale cam-
pagnes, zoals nu in Badalona. Maar
dat is niet zonder risico’s. Een pro-
testpartij kan veilig een harde toon
aanslaan, maar een traditionele rege-
ringspartij wordt op resultaten afge-
rekend.”

Jongeren bezetten
centraal Puerta del
Sol-plein in Madrid

Ook elders in Spanje zullen politici zich tegen immigratie gaan keren, voorspelt onderzoeker

Door onze correspondent
Madrid. Circa 15.000 mensen heb-
ben gisteravond gedemonstreerd op
het centrale Puerta del Sol-plein in
Madrid uit onvrede over de aanhou-
dende economische crisis in het land.
Circa 2.000 van hen overnachtten op
het plein in tenten. De straatprotes-
ten zijn in Madrid al enkele dagen
aan de gang en hebben zich inmid-
dels uitgebreid tot andere steden.

De betogingen vinden plaats in de
aanloop naar belangrijke lokale en
regionale verkiezingen aanstaande
zondag. De betogers, vooral jonge-
ren, zijn ontevreden over de hoge
jeugdwerkloosheid (officieel 43 pro-
cent), de hoge woonlasten, de bezui-
nigingen op sociale voorzieningen
en de staatssteun aan de financiële
sector. Ook bekritiseren ze het in
hun ogen gebrekkig functionerende
politieke systeem. Via internet heb-
ben ze zich verenigd onder slogans
als „Echte democratie, nu!” en
„Jeugd zonder toekomst”. Hun
‘acampadas’ (bezettingen) moeten de
sfeer oproepen van de demonstraties
op het Tahrir-plein in Kairo, die leid-
den tot het aftreden van de Egypti-
sche president Mubarak.

De bezettingen vloeien voort uit
protestmarsen die zondag in meer-
dere steden werden georganiseerd.
Met in totaal naar schatting 50.000
deelnemers vormden die geen over-
weldigend succes. Het protest kreeg
echter nieuwe dynamiek toen een

kleine groep ‘antisistemas’ ( links-au-
tonomen) zondag op het Puerta del
Sol-plein bleef zitten. Dinsdagoch-
tend vroeg werden ze door de op-
roerpolitie verdreven.

Hierop volgde een oproep het
plein te heroveren, waaraan dinsdag-
avond een onverwacht aantal van
rond de 15.000 mensen gehoor gaf.
Gisteravond betuigden voor de twee-
de avond op rij enkele duizenden
mensen steun aan de kampeerders.
Dit ondanks een verbod op demon-
straties vlak voor de verkiezingen,
gistermiddag uitgesproken door de
regionale kiesraad. De opkomst was
zo massaal dat de politie niet kon in-
g r ij p e n .

‘Sol’ is nu omgedoopt tot ‘Plaza de
SO Lución’ (Plein van de Oplossing).
Het is behangen met spandoeken en
zelfgemaakte posters. De sfeer is er
festivalachtig. De initiatiefnemers
hadden opgeroepen geen alcohol te
nuttigen, omdat dit de politie een re-
den zou geven voor ingrijpen. Maar
straatverkopers van blikjes bier de-
den goede zaken. Nu Spaanse media
steeds uitgebreider over de protesten
berichten, is de verwachting dat het
protest verder aanzwelt.

Vooral de regerende socialistische
arbeiderspartij (PSOE) van premier
Zapatero dreigt electorale schade op
te lopen door de protestacties, omdat
de betogers appelleren aan sociale
onvrede die het sterkst leeft onder
linkse kiezers.

Betogers op het Puerta del Sol-plein in Madrid gisteravond. Op het bord staat ‘Ik wens, dus ik besta’. Foto Reuters

Aanstaande zondag worden in
heel Spanje gemeenteraadsver-
kiezingen gehouden en kiezen 13
van de 17 autonome regio's een
nieuw regionaal parlement. Vol-
gens peilingen zullen kandidaten
van de Socialistische Arbeiders-
partij (PSOE) ernstig lijden onder
de grote impopulariteit van de
landelijke regering van premier
José Luis Rodríguez Zapatero.

In verscheidene steden en regio's
die al decennia die gelden als ‘ro-
de bastions’ lijkt de PSOE de
macht te gaan verliezen. Verlies
dreigt onder meer in de grote ste-
den Barcelona en Sevilla en in de
centraal gelegen regio Castilla-La
Mancha. Hier heeft de cen-
trum-rechtse Volkspartij (PP) het
landelijke kopstuk Maria Dolores
de Cospodal als kandidaat voor
het regiopresidentschap naar vo-

ren geschoven. Als zij wint, is dit
een belangrijke opsteker voor de
PP in opmaat naar de landelijke
verkiezingen, voorjaar 2012. Grijpt
zij naast de post, dan zal dit de
PSOE enige lucht geven.

De regeringspartij begint na zon-
dag aan de voorverkiezing van
een nieuwe partijleider. Dit nadat
premier Zapatero vorige maand
bekendmaakte zich in 2012 niet
verkiesbaar te stellen voor een
derde termijn. In de Spaanse me-
dia circuleren nu vooral de namen
van Alfredo Pérez-Rubalcaba (eer-
ste vice-premier en minister van
Binnenlandse Zaken) en Carme
Chacón (minister van Defensie)
als belangrijkste kandidaat-opvol-
gers van Zapatero. Geen van bei-
den heeft vooralsnog de ambitie
om partijleider te worden openlijk
kenbaar gemaakt.


